
 

 

ที่ ทค. 538/2555 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 

เรื่อง ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2555 

 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการสอบทานงบการเงนิประจ าไตรมาส 3 ปี 2555 ฉบับภาษาไทยจ านวน 1 ฉบับ 

  2. รายงานการสอบทานงบการเงนิประจ าไตรมาส 3 ปี 2555 ฉบับภาษาอังกฤษจ านวน 1 ฉบับ 

                 3. รายงานค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3 ปี 2555 

 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2555 ส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2555 พร้อมกันนี้บริษัทฯ ขอช้ีแจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในผลการด าเนินงาน เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม

ดังนี้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2555 จ านวน 2,010 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 

2555 จ านวน 107 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้และขาดทุนสุทธิดังต่อไปนี้ 

1. รายได้รวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2555 จ านวน 2,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 1.2 เมื่อ

เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนจ านวน 1,987 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมเป็นผลมาจาก 

- รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 3/2555 จ านวน 1,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 

ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 1.8 จาก 1,562 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการ

ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและการเพิ่มขึ้นของ

รายได้จากการให้บริการเสริมต่างๆ และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการไอพีสตาร์ตามปริมาณการใช้

งานแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้น 

- รายได้จากธุรกิจให้บริการระบบโทรศัพท์ในต่างประเทศส าหรับไตรมาส 3 ปี 2555 จ านวน 266 ล้านบาท ลดลง 

11 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 4.0 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนจ านวน 277 ล้านบาท 

เนื่องจากรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในประเทศกัมพูชาในไตรมาส 3/2555 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน สุทธิกับรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในประเทศลาวที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 



 

 

- รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือส าหรับไตรมาส 3 ปี 2555 จ านวน 58 ล้านบาท ลดลง 71 ล้านบาท หรือ 

อัตราร้อยละ 55.0 จาก 129 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 

- บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จ านวน 57 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 

2. ค่าใช้จ่ายรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2555 จ านวน 2,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 5.5 เมื่อ

เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จ านวน 1,960 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

- ต้นทุนการให้บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 3/2555 มีจ านวนทั้งส้ิน 949 ล้านบาท 

ลดลง 69 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 6.8 จาก 1,018 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 มีสาเหตุหลักจากในไตรมาส 

3/2554 มีต้นทุนการขายสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินในประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่ไตรมาส 3/2555 ไม่มี

รายการนี้ สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีฯ ตามการเพิ่มขึ้น

ของรายได้จากการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและ

จากปริมาณการใช้งานแบนด์วิธไอพีสตาร์ที่เพิ่มขึ้น 

- ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์ในไตรมาส 3 ปี 2555 จ านวน 315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท หรือ 2.6% จาก 

307 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554  เนื่องจาก บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ จ ากัด (“LTC”) มีการเพิ่มขึ้นของ

ต้นทุนการให้บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติและต้นทุนค่าเส่ือมราคาซ่ีงเป็นผลมาจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการ

ขยายโครงข่ายโทรศัพท์ ในขณะที่ บริษัท เอ็มโฟน จ ากัด (“Mfone”) มีการลดลงของต้นทุนโดยมากจากการ

ลดลงของต้นทุนค่าเช่ือมต่อโครงข่ายและการลดลงของต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สถานีฐาน  

- ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในไตรมาส 3/2555 จ านวนทั้งสิ้น 49 ล้านบาท ลดลง 55 ล้านบาท หรือ

อัตราร้อยละ 52.9 จาก 104 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 จากการลดลงของต้นทุนการจ าหน่ายอุปกรณ์รับ

สัญญาณดาวเทียมดีทีวีตามการลดลงของรายได้ 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาส 3 ปี 2555 มีจ านวน 428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท หรือ

อัตราร้อยละ 9.7  จาก 390 ล้านบาท จาก ในไตรมาส 3/2554 มีสาเหตุหลักจากการตั้งส ารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง

จากการขายหุ้นในบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งในไตรมาส 3/2555  

- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2555 จ านวน 210 ล้าน

บาท โดยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการท าสัญญาขายหุ้นใน

บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายต้องด าเนินการให้เสร็จภายใน

ระยะเวลา 60 วันนับจากวันท าสัญญา  



 

 

 

- ต้นทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 3 ปี 2555 จ านวน 116 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 2.5 จาก 

119 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 

3. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในไตรมาส 3 ปี 2555 ทั้งส้ิน 42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท หรืออัตรา

ร้อยละ 31.3 จาก 32 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554  

4. บริษัทฯ บันทึกภาระภาษีเงินได้เป็นจ านวนทั้งสิ้น 92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท จาก 40 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 

2554 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

             ขอแสดงความนบัถือ 

        

              (นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ)             

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการเงิน                                  

บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

 


